
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

1.Код: ОК 17.Б0140703; 

2.Назва: Історія української етнології; 

3.Тип: обов’язкова; 

4.Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5.Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6.Семестр, коли вивчається дисципліна: 4; 

7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8.Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Сокаль Валентина 

Анатоліївна, канд. пед. наук, доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним до: 

• аналізу процесів формування національного менталітету українців 

•  самостійної діяльності з питань дослідження розвитку української етнології;  

• підвищення рівня власної морально-етичної культури. 

• розкриття ролі української етнології у формуванні національного ідеалу; 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні заходи; 

11.  Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: історія та культура 

України, етнопедагогіка, історія України, археологія. 

       Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною історія 

слов’янських народів, історія стародавнього світу 

12.  Зміст курсу . Історія розвитку української етнології. Поняття етносу. Функції етнології. 

Основні напрямки етнологічних досліджень. Символи України. Народні промисли і ремесла. 

Особливості будівництва в Україні. Етнологія жител українців. Трипільська культура. 

Національне мистецтво та театр. Українська національна кухня. Народна метереологія. 

Народна медицина і лікарські рослини.  

13.  Рекомендовані навчальні видання: 
1. Етнологія: Навчальний посібник. / Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка. Кам'янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2008. 160 с 

2. Етнографія українців: навч. посібн. / за ред. проф. С. А. Макарчука; вид. 3-є, перероб. 

і доп. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 711 с.  

3. Савчук Б. Українська етнологія/Б.Савчук. Івано-Франківськ, 2004. 559с 

4. Українська етнологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. К. Борисенко, М. В. 

Гримич, О. П. Гончаров [та ін.]; за ред. В. К. Борисенко. Київ: Либідь, 2007. 398. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекцій 22 год, 

семінарських 20 год., самостійна робота 78 год., разом 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, тренінгів, методів АРТ-педагогіки, кейс-методів, 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 4 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування 

16.   Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                              Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

Розробник опису дисципліни           Сокаль В.А., кандидат педагогічних  наук, доцент 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE DISCIPLINE 

1. Code: ОК17. Б0140703 

2. Title: History of Ukrainian ethnology ; 

3. Type: required; 

4. Level of higher education: I (baccalaureate); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6.Semester when studying discipline: 4; 

7.Number of established ECTS credits: 4; 

8. Name, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Sokal V.A., candidate of 

pedagogical sciences, Associate professor. 

9. Learning outcomes: 

 after studying the discipline the student must be capable of: • analysis of processes of formation of 

the national mentality of Ukrainians • independent research on the development of Ukrainian 

ethnoogy; • raising the level of your own moral and ethical culture. • revealing the role of 

Ukrainian ethnology in the formation of the national ideal. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, control measures; 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: history of Slavic peoples, 

history of the ancient world. 

      • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): history and 

culture of Ukraine, ethnopedagogy, history of Ukraine, archeology; 

12.Contents of the course:  History of development of Ukrainian ethnology. The concept of 

ethnicity. Functions of ethnology. The main directions of ethnological research. Symbols of 

Ukraine. Folk crafts and handicrafts. Features of construction in Ukraine. Ethnology of Ukrainians. 

Trypillia culture. National art and theater. Ukrainian national quisine. Folk meteorology. Folk 

medicine and medicinal plants 

13. Recommended editions: 

1. 1. Ethnology: Textbook. / Kamenets-Podolsky National University named after Ivan Ogienko. 

Kamianets-Podilskyi: PE Medobory-2006, 2008. 160 p 

2. Ethnography of Ukrainians: textbook. manual / for ed. prof. S. A. Makarchuk; kind. 3rd, 

reworked. and ext. Lviv: LNU named after I. Franko, 2015. 711 p. 

3. Savchuk B. Ukrainian ethnology / B. Savchuk. Ivano-Frankivsk, 2004. 559p 

4. Ukrainian ethnology: textbook. way. for students. higher textbook lock / VK Borisenko, MV 

Grimich, OP Goncharov [etc.]; for ed. VK Borisenko. Kyiv: Lybid, 2007. 398. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

  lectures 22 hours, seminars 20 hours, independent work 78 hours, total 120 hours .. 

 Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of 

business and role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15.Form and evaluation criteria: 

Evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: credit at the end of the 4rd semester. 

Current control (100 points): testing, polls 

16.Language of teaching: Ukrainian 

 

Head of the department Oleksin Y.P., doctor of pedagogical sciences, Professor 

 

Developer of description Sokal V.A, the сandidate of pedagogical of the disciplinesciences, 

Associate professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


